TECHNICKÝ LIST
NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE VINYL MATT
1. POPIS VÝROBKU
Vinylová matová emulzní nátěrová hmota Dulux Trade Vinyl Matt je vysoce kvalitní barva s vynikající
kryvostí.
2. OBLAST POUŽITÍ
Vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou prostor, kde dochází k časté
intenzivní kondenzaci vodních par (např. v některých kuchyních a koupelnách). Pro tyto podmínky je
vhodnější rychleschnoucí nátěrová hmota Dulux Trade Diamond Eggshell.
3. BARVA
Viz příslušná barevná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card.
4. BALENÍ
1; 2,5; 5 a 10 litrů.
5. SLOŽENÍ
Pigment:
Pojivo:
Ředidlo:

Světlo stálé bezolovnaté pigmenty.
Vinylová kopolymerní emulze.
Voda.

6. LIMITY VOC
Obsah těkavých organických látek: < 3 %
Obsah sušiny: bílá 33 % (nominální), u dalších barev se různí.
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l
(2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.
7. METODA NANÁŠENÍ
Štětcem, válečkem, konvenčním stříkáním, vysokotlakým stříkáním.
8. DOBA SCHNUTÍ
Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:
Nelepivý (suchý na dotek):
v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
Přetíratelný:
po 2-4 hodinách
9. VLASTNOSTI NÁTĚRU
• chemická odolnost: nevhodný
• tepelná odolnost: nevhodný pro použití na vyhřívané povrchy, např. radiátory
• odolnost proti vodě: odolává úrovním relativní vlhkosti běžným v normálním vnitřním prostředí
a snáší nepříliš důkladné či časté omývání. V prostorech s častou intenzivní
kondenzací, např. v některých kuchyních a koupelnách, je vhodnější použít
rychleschnoucí nátěrovou hmotu Dulux Trade Diamond Eggshell.
10. VYDATNOST
2
Vodítkem praktické krycí schopnosti za normálních podmínek je množství do 17 m /l barvy.
11. ŘEDĚNÍ
Čistá voda.
tmelení nových nebo holých povrchů:
normální použití (nepřekračovat):
nanášení konvenčním stříkáním:
nanášení bezvzduchovým stříkáním:

max. 1 díl čisté vody na 5 dílů barvy
max. 1 díl čisté vody na 10 dílů barvy
max. 1 díl čisté vody na 2,5 dílů barvy
max. 1 díl čisté vody na 5 dílů barvy
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12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Příprava povrchu:
Povrchy musejí být před natřením čisté a suché.
Odstraňte veškerou odlupující se a narušenou barvu.
V případě potřeby omyjte z povrchu špínu, mastnotu a zbytky prachu. Opláchněte čistou vodou
a nechejte vyschnout. Povrchy, které i po důkladné přípravě zůstávají drobivé, vyspravte vhodnou
tmelovou hmotou na omítky.
Je-li třeba, povrch obruste a utřete vlhkou látkou (nepouštějící vlasy), aby se zamezilo výskytu prachu.
Způsoby nanášení:
Před použitím důkladně promíchejte.
Obvyklý postup sestává z nanesení dvou vrstev přípravku Dulux Trade Vinyl Matt, na povrchy
s předchozím nátěrem podobné barvy v dobrém stavu však může stačit jedna vrstva.
konvenční stříkání:
uspokojující pro stříkání většinou typů stříkacích zařízení
bezvzduchové stříkání: typické nastavení pro bezvzduchové stříkání je minimální pracovní tlak
na barvu 133 bar při průměru trysky 0,38 mm a úhlu rozstřiku 65°.
Poznámka dodavatele: Pro nanášení vysokotlakým zařízením K1000, výrobce EST Ledeč nad
Sázavou, lze po odzkoušení pro dosažení nejlepších výsledků doporučit pro neředěnou barvu trysku
615 a tlak 140 bar, nebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornější).
13. ČIŠTĚNÍ
Po ukončení práce odstraňte ze štětců co nejvíce barvy, až poté je umyjte čistou vodou. Nepoužívejte
ani neskladujte při extrémních teplotách a chraňte před mrazem.
14. SKLADOVÁNÍ
Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C
v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Při teplotách pod 0 °C dochází k znehodnocení
výrobku. Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.
Upozornění:
Zajistěte dobré větrání během aplikace a schnutí. Nevdechujte sprej. Při nanášení stříkáním v interiéru
použijte příslušnou obličejovou masku.
Zamezte styku s očima a kůží. Při natírání se doporučuje použití ochrany očí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte
velkým množstvím vody a mýdlem nebo příslušným čisticím prostředkem na kůži. Nepoužívejte
ředidla, rozpouštědla a lakový benzin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte ani neskladujte
pověšením na hák. Nevylévejte do kanalizace a vodních toků.
Nevdechujte prach. Při broušení za sucha použijte vhodnou obličejovou masku. Při přípravě
dřevěných nebo kovových povrchů s barvami z doby před rokem 1960 je třeba učinit speciální
bezpečnostní opatření, jelikož tyto barvy mohou obsahovat zdraví nebezpečné olovo.
15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

duben 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné
směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše
technické poradce.
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